
Energieperspectief 2050
Energiestrategie regio Rotterdam - Den Haag
Naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening

in de regio Rotterdam Den Haag in 2050

10 oktober
Regionaal door colleges vastgesteld 
Energieperspectief 2050



Terugblik  

30 oktober 2018 Toelichting  RES in Beraad & Advies

20 november 2018 Serious Game Energietransitie 

18 februari 2019 Dialoog over betrokkenheid RES in klankbordgroep 

12 maart 2019 Toelichting tussenresultaten RES in klankbordgroep

2 april 2019 Raadsinformatiebrief terugkoppeling bijeenkomst 
klankbordgroep 

9 september 2019 Toelichting Energieperspectief in klankbordgroep



Klimaatakkoord Nederland

Regionale Energie Strategie

Warmtevisie

Klimaatakkoord Parijs



Ontwerp van samengesteld perspectief



Opbouw van het Energieperspectief 2050

• Centrale vraag: 

In welke regio willen we – in ruimtelijke en energetische 
zin- in 2050 verblijven?

Beantwoord de vragen: 
• Hoe komen we tot een regio waarbij de CO2 voetafdruk binnen (inter)nationale normen is 

gebracht? Wat is onze ambitie? 

• Welke partijen hebben hierbij welke rol? 

• Wat zijn leidende principes voor de ruimtelijke inrichting? 

• Wat is de uiteindelijke energiebalans? 
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Energieperspectief – energiesysteem per 2050
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Energieperspectief 2050 – vraag en aanbod

≈ ter referentie: 

900 turbines 

≈ ter referentie: 

1,7 mln. woningen

≈ ter referentie: 820 

schepen biomassa

Warmte Gas

vraag productie import vraag productie

Elektriciteit

vraag productie importexport

23 % 

wind 77 

% zon

53% geothermie

47% HT restwarmte

100% 

groenga

s



Bijdrage Albrandswaard maart 2019

• Warmte infrastructuur- en 
bronnen

• Elektriciteitsopwekking 

• Nieuwe technologieën

• Regierol en sturing

• Balans tussen opgaven en waarden 

• Betaalbaarheid 



Proces Energieperspectief

2019 Eerdere 
informatie in 
commissie en raad 
door wethouder 
Goedknegt

Verwerking lokale consulatie en finaal bestuurlijk 
overleg Energieperspectief 2050

23 september 2019 
Beeldvormende 
Commissie, presentatie 
Energieperspectief 2050

10 oktober
Regionaal door colleges 
vastgesteld 
Energieperspectief 2050

2020

Ondertekening klimaatakkoord

1e kwartaal 2020
- Concept RES cnf. Klimaatakkoord
- Vaststelling door gemeenteraad
- RES als aanbod vanuit de regio 

naar minister Wiebes.


